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Koncernens resultat
Företaget har under sommaren presenterat kvartalsbokslutet och av det kan man utläsa hur det går inom
koncernen.
För hela Outokumpu redovisar man en fortsatt
kraftigt förlust. Så här ser resultatutvecklingen ut i
miljarder svenska kronor sedan Outokumpu tog över
vår verksamhet i Degerfors.

WWW.JBK.SE

05 Aug 2015

Kräftfiske ”Letälven vid Agsjön”
Personalföreningen kommer att lotta ut
kräftvatten till anställda och fisket sker
28/8 och 18/9 mellan 15.00-21.00
De som inte fiskar, kan alltid ta en grillad ta en
hamburgare eller korv som personalföreningen
står för, samt godis till barnen.
Kärnkraftverk
De märkliga turerna med att bygga ett
kärnkraftverk i norra Finland fortsätter.
Det är gigantiska kostnader och som skall betalas av
sina ägare, där Outokumpu är en stor ägare och nu
ökar de sin aktieandel.
Detta sker samtidigt som andra länder avvecklar
kärnkraften för de inser att den kostar för mycket.

För 2015 är förlusten på två kvartal ca -1 miljard.
Sedan 2008 har man totalt förlorat ca 29.000 miljoner
Personalläget
Under augusti skall det ske en total genomgång av
personalsituationen och nya bemanningsplaner.
I de inriktningar som var före semestern fanns det ett
behov att göra nyanställningar.
Utifrån hur marknadsläget nu ser ut och sparprogram,
erfar vi att det kommer att ske förändringar på våra
bemanningsplaner så vi erfar att det blir nog ett
mindre behov av personal.
Det finns inga resonemang eller planer på varsel.
Vi är nu 406 Metallare som är fast anställda, samt
16 sommarvikarier som slutar under månaden.
Vi har 46 personer som är 60 år och äldre
Ålder
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Tjänsteköp
När företaget skall ta in externa firmor för att utföra
jobb måste cheferna informera enligt MBL.
Alla medlemmar kan gå in på intranätet under JBK
och där i menyn klicka på tjänsteköp, för att se vilka
företag som skall utföra jobb.
Ser du ett företag som utför arbete men inte finns
med på listan kontakta då omedelbart JBK eller din
fackliga kontaktperson.

Hur Outokumpu skall ha råd att vara med och
finansiera detta märkliga projekt när man har
stora förluster är obegripligt.
Men alltmer ser man att Outokumpu är statligt styrt
och inte ett företag som agerar företagsekonomiskt.
Allt handlar tydligen om att värna arbetstillfällen i
Norra Finland.
Nyckelbricka
Under Maj fick alla ett brev
hemsänd med en speciell
ID-nyckelbricka.
Om du har den fastsatt på nyckelknippan och du
tappar den, kan en upphittare lägga den på posten
och då får du snabbt tillbaka den.
När du fick brickan stod det i brevet att förbundet
betalade de första fyra månaderna, därefter skulle du
själv få betala.
Järnbruksklubben har gjort en uppgörelse som
innebär att Jbk betalar den årsavgiften för dig.
Om du får något brev där de vill att du skall betala,
kontakta då Jbk snarast.
Hänt något ”Under semestern”
Om du har varit sjuk eller om du har
skadat dig under semestern, då är det
viktigt att du kontaktar Johan 47199.
Det är viktigt eftersom du är berättigad
till ersättning från våra JBK försäkringar.

